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  مقترح مشروع: ھندوراس
  
  

  -تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
  

  اإلزالة
  

 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)       اليونيدو / اليونيب خطة إدارة  
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  ھندوراس

  
  مدى السيطرة  االجتماع الذي وافق عليه الوكالة (أ وال) عنوان المشروع

   2020% بحلول عام 35  الثالث والستون  (رئيسية) اليونيدواليونيب،  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)خطة إدارة إزالة 

  
  (طن من قدرات استنفاد األوزون)    13.18 2014السنة:  (المرفق ج الفئة األولى)  7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

  
  2014 السنة: للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية 

مكافحة  الرغاوى األيروصوالت كيميائي
 الحريق

المذيبا التبريد
 ت

عامل 
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

  إجمالي 

 استھالك القطاع

  الخدمة التصنيع  

          123 -الھيدروكلوروفلوروكربون
          124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.73   1.73      ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

الوارد في البولوالت المستوردة 
 المخلوطة سابقا

 0.89     0.89 

          ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 11.44   11.44      22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)(رابعا) بيانات االستھالك 

  20.70 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  19.9   2010 - 2009خط األساس للفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  13.73 المتبقي:  6.97 الموافق عليه بالفعل:

  
 المجموع  2020 2019 2018 2017 2016 (خامسا) خطة األعمال

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ   اليونيدو
  األوزون)

1.0 0.0 0.7 0.0 0.4 2.1 

 204,250 43,000 0 64,500 0 96,750  التمويل (دوالر أمريكي)

  اليونيب

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ 
  األوزون)

0.6  0.6  0.3 1.5 

 141,250 28,250  56,500  56,500  التمويل (دوالر أمريكي)

  
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 (سادسا) بيانات المشروع

 غير متاح n/a n/a 19.91 19.91 17.92 17.92 17.92 17.92 17.92 12.94 ود االستھالك في بروتوكول مونتريال

لالستھالك المسموح به (طن من قدرات الحد األقصى 
  األوزون) استنفاذ

n/a n/a 19.91 19.91 17.92 17.92 17.92 17.92 17.92 12.94 غير متاح 

التمويل 
الموافق عليه 

(دوالر 
 أمريكي)

 380,000 40,000 0 60,000 0 90,000 0 0 90,000 0 100,000 تكاليف المشروع  اليونيدو

 28,500 3,000 0 4,500 0 6,750 0 0 6,750 0 7,500 تكاليف الدعم

 250,000 25,000 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 75,000 تكاليف المشروع  اليونيب

 32,500 3,250 0 6,500 0 6,500 0 0 6,500 0 9,750 تكاليف الدعم

عليھا  تاألموال التي وافق
(دوالر اللجنة التنفيذية 

  أمريكي)

 315,000 0 0 0 0 0 0 0 140,000 0 175,000 تكاليف المشروع

 30,500 0 0 0 0 0 0 0 13,250 0 17,250 تكاليف الدعم

إجمالي األموال المطلوب 
الموافقة عليھا في ھذا 

 االجتماع

 140,000 0 0 0 0 140,000 0 0 0 0 0 تكاليف المشروع

 13,250 0 0 0 0 13,250 0 0 0 0 0 تكاليف الدعم

_  
 الموافقة  الشمولية األمانة:توصية 
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  وصف المشروع
  

ھا الوكالة المنفذة، إلى تنيابة عن حكومة ھندوراس، بصفقدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)       -1
إزالة المواد لشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة التمويل  اطلبالسادس والسبعين االجتماع 

، دوالر أمريكي 90,000، تتألف من دوالر أمريكي 153,250، بتكلفة إجمالية قدرھا الھيدروكلوروفلوروكربونية
، باإلضافة إلى تكاليف  دوالر أمريكي 50,000ولليونيدو،  دوالر أمريكي 6,750 بقيمةباإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة 

تقرير التحقق وعن تنفيذ الشريحة الثانية،  امرحلي اتقرير الطلبيشمل لليونيب. و دوالر أمريكي 6,500 بقيمةدعم الوكالة 
  .2018 -2016لفترة وخطة تنفيذ الشريحة ل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  من
 

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھالك 
 
المواد استنفاد األوزون من  قدراتمن طن  13,18استھالك  عن حكومة ھندوراس أبلغت      -2

استنفاد األوزون لعام  من قدراتطن  11,19 قدره مؤكد صحتهواستھالك  2014في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .2015 -  2011استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة  1الجدول  ويبين. 2015

 
في  مؤكد صحته ،2014 -2011للفترة  7في ھندوراس (بيانات المادة  وروكربونيةالمواد الھيدروكلوروفلاستھالك  -1الجدول 

  )2015 عام
 خط األساس 2015 2014 2013 2012 2011 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

   طن متري
 327.4  184.01 208.08 291.46 381.48 372.00 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 17.3  9.72 15.75 26.41 28.45 19.10 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 344.7  193.73 223.83 317.87 409.93 391.10  (المجموع الفرعي / الكلي) (طن متري)
ب الوارد في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  البوليوالت المخلوطة سابقا المستوردة*
37.76 32.21 28.01 8.07  - 

n/a 

 344.7   231.90 345.88 442.14 428.86 (طن متري)المجموع 
           طن من قدرات استنفاذ األوزون

 18  10.12 11.44 16.03 20.98 20.46 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.9  1.07 1.73 2.91 3.13 2.10 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

(المجموع الفرعي / الكلي) (طن من قدرات استنفاذ 
  األوزون)

22.56 24.11 18.94 13.18 11.19  
19.9 

ب الوارد في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 البوليوالت المخلوطة سابقا المستوردة*

4.15 3.54 3.08 0.89 - 
n/a 

 19.9 - 14.06 22.02 27.65 26.71 (طن من قدرات استنفاذ األوزون)المجموع
الوارد في البوليوالت المخلوطة سابقا  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونعن  2015 عام لم تتوفر بعد بياناتوبيانات من تقرير تنفيذ البرنامج القطري. ال* 

 .المستوردة
 
المؤكد . وكان االستھالك 2011منذ عام  متناقصااتجاھا  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبيانات استھالك تبين       -3

أقل من خط أساس االمتثال للمواد  استنفاد األوزون) من قدراتطن  11,19( 2015في عام صحته 
المستوردة إلى البلد ھي  والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. تقريبافي المائة  40 الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة

 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونويف الھواء، المستخدم لخدمة نظم التبريد وتكي 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
في نظم الوارد أيضا  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونيتم استيراد والمستخدم أيضا في قطاع التبريد كعامل تنظيف. 

 124-الھيدروكلوروفلوروكربون ه تم استيرادمسبقا. وكشف تقرير التحقق أن المخلوطة تالبوليوال
كميات ضئيلة. باإلضافة إلى ب 2014و  2013 يأيضا فقط في عامب 142-الھيدروكلوروفلوروكربونو

 290-الھيدروكربون البديلة األكثر شيوعا المتاحة حاليا ھي وغازات التبريد، 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 ، R-417ج، و407-الھيدروفلوروكربونو R-404Aالبدائل األخرى ھي  . وR-600A و ،أ410-والھيدروفلوروكربون

  R-507A  و
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  تقرير التحقق
 
المواد  نظام التراخيص والحصص لواردات وصادرات تنفذأكد تقرير التحقق أن الحكومة    -4

من طن  11,19كان  2015لعام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  إجمالي وأن، الھيدروكلوروفلوروكربونية
  ح به لھذا العام ).استنفاد األوزون (أي أقل من المستوى المسمو قدرات

 
  تقرير تنفيذ البرنامج القطري 

 
تقرير تنفيذ  في إطار المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبيانات قطاع استھالك عن أبلغت حكومة ھندوراس       -5

عام لطري تقرير البرنامج الق وسيقدم. 7البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة  التي تتوافق مع 2014عام لالبرنامج القطري 
  .2016 / نيسانأبريل 30بحلول  2015

  
  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة

 
  قانونيالطار اإل
  
لوائح لرصد ومراقبة المواد المستنفدة  -  الموارد الطبيعيةو من خالل وزارة البيئة - اعتمدت حكومة ھندوراس      -6

. وأصدرت 2003 / أيارمنذ مايويعمل ة لألوزون  لمواد المستنفداالبلد لديه نظام لتراخيص وحصص وھذا لألوزون. 
القائمة على المواد حظر استيراد المعدات المستعملة ي الذي 2012 ه/ تموزيولي 18 الحكومة مرسوم

الحصص تخصيص تسجيل والينظم و المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،حدد حصص يو الھيدروكلوروفلوروكربونية،
المواد  إلزالة اإلنفاذآلية على  التي تجرىشمل التحسينات األخرى يو ،لمواد المستنفدة لألوزونلبين الشركات المستوردة 

  المستنفدة لألوزون.
 

  قطاع خدمات التبريد
 
  تشمل األنشطة الرئيسية التي نفذت خالل الشريحة الثانية:      -7
 

 القائمة عليھا. تعزيز قدرة الحكومة على السيطرة على المعدات المواد المستنفدة لألوزون والمواد  ) أ(
 
 غازات التبريدضباط جمارك على إجراءات وضوابط / تحديد  360عدد عشر حلقات عمل تدريبية لو  ) ب(

 المواد المستنفدة لألوزون، واستخدام معرفات الغاز المحمولة. القائمة علىوالمعدات 
 

وإعادة تدوير غازات التبريد، وتنظيف  استرداد ھاعلى ممارسات التبريد الجيدة بما في فنيا 190تدريب و  (ج)
غازات التبريد ذات إمكانية االحترار العالمي بدائل مختلفة، ومعلومات عن  باستخدام أنظمة التبريد

  .الھيدروكربونمثل  خفض المن
 

في في ممارسات الخدمة الجيدة من خالل مؤسسة التدريب المھني  فني تبريد وتكييف 820 واعتماد (د) 
  ھندوراس.

  
تدوير من خالل توفير المعدات واألدوات (على سبيل المثال، الوإعادة  واالستردادتعزيز مراكز التدريب و  )ـھ(

 وأسطواناتوأجھزة قياس الفراغ اإللكترونية، ، باليدالمحمولة اإللكترونية عن التسرب  أجھزة الكشف
  ).وغازات التبريدأنظمة التنظيف والنيتروجين  أدوات ، ومجموعاتالمستردة غازات التبريدتخزين 
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برامج التبريد المختلفة  بشأنھندوراس ل ةوحدة األوزون الفنيمن من الشباب  لخبيرينجوالت دراسية و (و) 
  التبريد. حلقات عملوتشغيلھا وعمليات  ومرافق االستصالح إصدار الشھاداتونظم 

 
 غازات التبريداستخدام  عن، وإصدار دليل كغاز تبريدالتدريب على االستخدام اآلمن للھيدروكربون و (ز) 

 ي نفذ خاللذ(ال 290-الھيدروكربون إلىجھاز تكييف الھواء  30الھيدروكربونية وتحويل أكثر من 
سھولة اإلحالل خالل فترة التنفيذ الثانية، اعتمدت الحكومة سياسة لتجنب والشريحة األولى). 

غازات التبريد باستخدام  المخاطر المرتبطةبالھيدروكربون وركزت على أنشطة لتوعية الفنيين ب
  .يةالھيدروكربون

 
ومستوردي التبريد وتكييف الھواء ، والمستھلكين والفنيين وموردي معدات في جملة أمورأنشطة التوعية، و (ح) 

غير المواد المستنفدة لألوزون وذات بديلة الالغيار للتكنولوجيات  قطع مخازنغازات التبريد ووتجار 
  .إمكانية االحترار العالمي المنخفض 

 
عدد ھندوراس مؤتمرات لل الفنيةحدة األوزون ونظمت ، ةالنھائي ةاإلزالمن خطة إدارة  المتبقي تمويلوبال (ط) 

زعت وبدائل المواد المستنفدة لألوزون و للتبريد وتكييف الھواء عنوطالبة من المدارس الفنية  اطالب 455
  .كغازات تبريدبشأن استخدام الھيدروكربونات  افني دليال 350

  
   اتعوالمشروتقييم رصد 

 
خطة إدارة إزالة  المسؤولة عن تنفيذ ورصد جميع األنشطة في إطار ھي ھندوراسل وحدة األوزون التقنية تكان      -8

  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

  مستوى صرف األموال
 
 7,047دوالر أمريكي لليونيدو و 190,000دوالر أمريكي ( 190,047تم صرف  ،2016 / شباطفبراير حتى      -9

 .2في الجدول دوالر أمريكي على النحو المبين  315,000 عتمد حتى اآلن وقدرهدوالر أمريكي لليونيب) من المبلغ الم
  .2016في عام  دوالر أمريكي 117,953رصيد قدره سيتم صرف و
 

  دوالر أمريكي)لھندوراس ( إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من خطة  عن. تقرير مالي 2الجدول 
 إجمالي المعتمد الشريحة الثانيةاألولىالشريحة  الوكالة

 المصروف المعتمد المصروف المعتمدالمصروف  المعتمد
 190,000 190,000 90,000 90,000 100,000 100,000 اليونيدو
 7,047 125,000 0 50,000 7,047 75,000 اليونيب
 197,047 315,000 90,000 140,000 107,047 175,000المجموع

   62   64   61 (%) معدل الصرف
  

  اإلزالة خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة
 

  سيتم تنفيذ األنشطة التالية:     -10
 

 مصلحةعادة ھيكلة إل نتيجة ةجمركينقطة دخول  31 لتغطية اإضافيضابط جمارك وإنفاذ  500تدريب   ) أ(
النظام اإللكتروني لتسجيل المستوردين والموردين والمستخدمين  واالنتھاء منالموظفين  ةالجمارك ودور

 من الشرائح السابقة)؛ رصيد، باإلضافة إلى دوالر أمريكي) 25,000(اليونيب) (النھائيين 
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القابلة لالشتعال، وتحديث المواد اإلعالمية  لغازات التبريدتدابير السالمة  ھاالمعايير الفنية، بما في وتنقيح  ) ب(
 من الشرائح السابقة)؛ رصيد) (اليونيب(لتوعوية وا ةالفني

 
 الممارسات الجيدة على طالب تبريد وتكييف الھواء 1،800فني تبريد و 400 عددحلقات عمل تدريبية لو  (ج) 

من الشرائح  رصيدباإلضافة إلى  دوالر أمريكي 2,000) (اليونيبوبدائل المواد المستنفدة لألوزون (
  السابقة)؛

 
التنظيف والبدائل القابلة لالشتعال وإجراءات  مجال في امشارك 100عددعمل تدريبية للمدربين لحلقات و  (د) 

  دوالر أمريكي)، 23,000الھيدروفلوروكربون (اليونيب) (وبدائل  السالمة 
  
التنظيف  أدوات عدةوتدوير الوإعادة  االستردادشراء وتوزيع المعدات واألدوات وقطع الغيار لمراكز و  ) ـ(ھ

  ؛ دوالر أمريكي) 55,000( لألوزون. (اليونيدو) المواد المستنفدة عرفاتوم
 

دوالر  35,000( . (اليونيدو)إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تنسيق وإدارة خطةو  (و) 
   أمريكي).

  
  

 تعليقات وتوصية األمانة
  تعليقاتال
 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھالك 
 

أقل من ذلك المبلغ  المؤد صحته المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، كان استھالك 2014و  2013 يفي عام      -11
استنفاد األوزون، على التوالي.  من قدراتطن  0,96استنفاد األوزون و من قدراتطن  4,3 وقدره 7عنه بموجب المادة 

حكومة ھندوراس التقرير المدقق قبل تقديم طلب إلى أمانة األوزون لتحديث بيانات االستھالك المبلغ عنھا. تستعرض و
مستوردة مشيرا إلى أنه مادة ھيدروكلوروفلوروكربونية كل لالمتصلة بتقييم الوزن الصافي  المسائلوحدد تقرير التحقق 
عدد  وتعيين ،دقة البيانات الجمركيةويمة الوزن الصافي الفعلية؛ الستيراد قلسجالت الجمارك ال تبين في معظم الحاالت، 

 أھداف فردية وتحديد ،غير المستنفدة لألوزون وخليط الموادالمواد المستنفدة لألوزون  الجمركية لخليطرموز المن 
 وأفادتالصادرة.  التراخيص التي تطرأ على ورصد التغيرات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،لكل نوع من  لالستيراد
االعتبار  تمستوردة وأعطمادة ھيدروكلوروفلوروكربونية كل لالوزن الصافي  مسألة عالجتأن الحكومة باليونيدو 

األخرى  المسائلوتعالج حاليا  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،ستيراد الفردية لكل نوع من االالواجب لوضع أھداف 
  التي تم تحديدھا.

 
  اإلزالة عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطةتقرير مرحلي 

 
  قانونيالطار اإل
 

 12,82بالفعل عند  2016لعام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةحكومة ھندوراس حصص استيراد أصدرت       -12
  استنفاد األوزون. من قدراتطن 

  
  قطاع خدمات التبريد

  
صرف العلى الرغم من تقدما  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة تنفيذ  يحقق، على العموم     -13
 المبلغ المعتمد وقدره من دوالر أمريكي فقط 7,000صرف (اليونيب ألموال المعتمدة في إطار عنصر لمنخفض ال
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ر دوال 60,000 بقيمةأن ھذا الوضع ناتج عن استخدام األموال المتبقية ب وأفاد اليونيب). دوالر أمريكي 125,000
وحيث أنه تمت . من خطة التنفيذ تنفيذ الشريحة األولىب المتعلقةلتنفيذ األنشطة أمريكي في إطار الخطة النھائية لإلزالة 

ومع  ،االتفاق مع الحكومة توقيع بعد ه لم يتمأن اليونيبذكر  السبعين،الثانية في االجتماع  تهتمويل شريح علىالموافقة 
. وعلى ھذا األساس، 2016 ه/ حزيرانجميع المسائل اإلدارية ومن المتوقع أن يتم التوقيع في منتصف يوني تم حلذلك، 

المرحلة من لشريحة الثانية لاالتفاق  بإتمام توقيع اتأكيد تستلم األمانةحتى ل اليونيب صرف تموي ه لن يتم أوصي بأن
  تنفيذ.الالتقدم المحرز في  ويقدم تقرير عناألولى 

 
خطة إدارة إزالة  قبلتشجيعه من الھيدروكربون يتم إلى ما إذا كان التعديل التحديثي  عنبناء على طلب تأكيد       -14

حكومة ھندوراس تدرك جيدا القرارات ذات الصلة على أن أشارت اليونيدو و، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
فقط خبراء ال للمعدات يجريهالتعديل التحديثي أن أيضا  وذكرت. 1بشأن التعديل التحديثيالصادرة عن اللجنة التنفيذية 

المعايير ويتبع البلد  الھيدروكربون كغاز تبريد،دليل الستخدام  وضعتم و وحدة األوزون الفنية لھندوراس، وتحت إشراف
  والبروتوكوالت لجميع األنشطة التي تم تنفيذھا.

 
في سسة التدريب المھني مؤ  اليونيدو أن تأوضح األجل لبرامج التدريب،االستدامة طويلة بوفيما يتعلق       -15

وسوف يقلل  ،بدائل المواد المستنفدة لألوزون والممارسات الجيدة في مجال التبريدتشمل  منتظمةدورات  قدمت ھندوراس
للبيئة رنامج األمم المتحدة منظمة الجمارك العالمية وب ونظمتقطاع الخدمات.  ةرسمي انعداملفنيين ل االعتماد اإللزامي

  لتعلم عبر اإلنترنت.(اليونيب) دورات لمدربي الجمارك وجاري التخطيط لتطوير وحدة ل
  

  استنتاج
 

أقل  صرف اليونيب على الرغم منو. تقدماتنفيذ الخطة ويحز بروتوكول مونتريال. التحكم لالبلد ألھداف  يمتثل      -16
خطة تنفيذ الشريحة األولى ب المتعلقةتمدة حتى اآلن، تم تنفيذ العديد من األنشطة من ستة في المائة من األموال المع

للبيئة الشريحة الثالثة لبرنامج األمم المتحدة عن تمويل  اإلفراجلن يتم و. الخطة النھائية لإلزالة أموال رصيدباستخدام 
األموال المعتمدة وتم صرف تم تنفيذ األنشطة المخطط لھا في إطار عنصر اليونيدو وتوقيع االتفاق. يتم حتى (اليونيب) 
تلك المخطط لھا في إطار واألنشطة المنفذة حتى اآلن، وستعزز في المائة.  63إلى الصرف الكلي يصل وبالكامل. 

دات والمساعدة التقنية لمراكز شھاالبما في ذلك التدريب وإصدار  اإلزالة الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة
  .اإلزالةنشطة أل طويلة األجلاالستدامة  وتضمنتعزز قطاع الخدمات سالتدريب وأنشطة التوعية، 

 
  التوصية

 
اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة  بإحاطةتوصي أمانة الصندوق       -17

الشريحة  على الشاملةبالموافقة  أيضاوتوصي  ،لھندوراسإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األولى من خطة إدارة 
 عند، 2018 - 2016الشريحة الموازية للفترة   لھندوراس، وخطة تنفيذ اإلزالة الثالثة من المرحلة األولى من خطة

  أدناه، على أساس: الوارد في الجدول ةمبينالمستويات التمويل 
 

القابلة لالشتعال والسامة في معدات التبريد  بغازات التبريدالتعديل التحديثي إجراء ھندوراس  قررتإذا   (أ) 
فعل ذلك ست، المصاحبةقابلة لالشتعال وتقديم الخدمات المواد غير لمصممة أصال لالوتكييف الھواء 
بروتوكوالت ذات العايير ولموفقا لالمصاحبة وجميع المسؤوليات والمخاطر تحملھا على افتراض 

  ؛فقط الصلة
 

                                                 
  73/34و 72/17القراران    1
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تفاق بين االتوقيع تأكيدا إلتمام  األمانةتستلم أمين الصندوق ھذا التمويل لليونيب حتى  ولن يصرف  (ب)
الشريحة الثانية من المرحلة األولى ب المتعلق للبيئة (اليونيب) حكومة ھندوراس وبرنامج األمم المتحدة

  ،إطار الشريحة الثانيةالتنفيذ في لمحرز في اإلبالغ عن التقدم او اإلزالة من خطة
 

إلى  اوتقدم تقرير التحققمعالجة المسائل المحددة في تقرير في ستساعد اليونيدو حكومة ھندوراس و  (ج) 
  :اإلزالة اللجنة التنفيذية عند تقديم الشريحة الرابعة من خطة

  
 

 عنوان المشروع
تمويل المشروع 

 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم 

 (دوالر أمريكي)
 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد  (أ)

الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  األولى، الشريحة الثالثة)

 اليونيدو90,0006,750

خطة إدارة إزالة المواد  (ب)

الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى، الشريحة الثالثة)

 اليونيب50,0006,500

     

  
  


